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21.3.2019 A8-0206/175

Pozměňovací návrh 175
Marita Ulvskog
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Zpráva A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Má-li být vytvořeno bezpečné, 
účinné a sociálně zodpovědné odvětví 
silniční dopravy, je nezbytné zajistit 
jednak přiměřené pracovní podmínky 
a sociální ochranu pro řidiče, jednak 
vhodné obchodní a konkurenční 
podmínky pro dopravce.

(1) Volný pohyb pracovníků, svoboda 
usazování a volný pohyb služeb jsou 
základními zásadami vnitřního trhu. Jsou 
zakotveny ve Smlouvě o fungování 
Evropské unie (SFEU) a mají zásadní 
význam pro řádné fungování vnitřního 
trhu. Má-li být vytvořeno bezpečné, účinné 
a sociálně zodpovědné odvětví silniční 
dopravy, je nezbytné zajistit rovnováhu 
mezi volným pohybem dopravních služeb, 
důstojnými pracovními podmínkami 
řidičů, rovným zacházením s řidiči a jejich 
sociální ochranou a konkurenčním a 
spravedlivým podnikatelským prostředím 
pro dopravce.
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21.3.2019 A8-0206/176

Pozměňovací návrh 176
Marita Ulvskog
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Zpráva A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 (1a) Předseda Komise ve svém projevu 
o stavu Unie dne 13. září 2017 oznámil, že 
bude vytvořen Evropský orgán pro 
pracovní záležitosti.
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21.3.2019 A8-0206/177

Pozměňovací návrh 177
Marita Ulvskog
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Zpráva A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Vzhledem k přirozeně vysoké míře 
mobility ve službách silniční dopravy je 
třeba dbát zejména na to, aby řidiči mohli 
využívat práv, která jim náležejí, a aby 
dopravci nemuseli čelit neúměrným 
správním překážkám, které nepatřičně 
omezují jejich svobodu při přeshraničním 
poskytování služeb.

(2) Vzhledem k přirozeně vysoké míře 
mobility ve službách silniční dopravy je 
třeba dbát zejména na to, aby řidiči mohli 
využívat práv, která jim náležejí, abybyly 
zachovány rovné podmínky a současně 
aby byla dodržována zásada volného 
pohybu služeb.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/178

Pozměňovací návrh 178
Marita Ulvskog
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Zpráva A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 (2a) Všechny vnitrostátní předpisy 
uplatňované v oblasti silniční dopravy by 
měly být přiměřené a odůvodněné a 
neměly by bránit výkonu základních 
svobod zaručených SFEU, jako je volný 
pohyb služeb, ani snižovat atraktivnost 
výkonu těchto svobod, aby byla zachována 
nebo zvýšena konkurenceschopnost Unie 
a současně zajištěny důstojné pracovní 
podmínky a sociální ochrana řidičů.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/179

Pozměňovací návrh 179
Marita Ulvskog
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Zpráva A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 (2b) Odvětví silniční dopravy je vysoce 
konkurenční a jsou pro ně typické určité 
formy narušování trhu vyvolané nekalým 
jednáním dopravců, kteří si spekulativně 
vybírají nejpříznivější jurisdikce (tzv. 
forum-shopping), aby mohli snížit mzdové 
náklady a příspěvky na sociální 
zabezpečení nebo se jim zcela vyhnout, 
popřípadě aby mohli oslabit jiné sociální a 
pracovní podmínky, což v minulosti vedlo 
k nežádoucí soutěži o omezení těchto 
výdajů na absolutní minimum. Fungující 
vnitřní trh musí být založen na rovných 
podmínkách. Má-li se zabránit tomu, aby 
podnikatelé v silniční dopravě zneužívali 
forum-shoppingu, je třeba přijmout další 
opatření, včetně horizontálních opatření 
v právu společností Unie, aby se 
podnikatelům v silniční dopravě 
znemožnilo vybírat nejvýhodnější režimy a 
regulatorní arbitráže.
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21.3.2019 A8-0206/180

Pozměňovací návrh 180
Marita Ulvskog
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Zpráva A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Rovnováha mezi zlepšením 
sociálních a pracovních podmínek řidičů 
na straně jedné a usnadněním přístupu ke 
svobodnému poskytování služeb silniční 
dopravy na základě spravedlivé 
hospodářské soutěže mezi domácími 
a zahraničními dopravci na straně druhé 
má zásadní význam pro bezproblémové 
fungování vnitřního trhu. 

(3) Rovnováha mezi usnadněním 
svobodného poskytování služeb silniční 
dopravy na základě nediskriminační 
hospodářské soutěže mezi domácími 
a zahraničními dopravci, snižováním 
zbytečné administrativní zátěže a 
zlepšením sociálních a pracovních 
podmínek řidičů má zásadní význam pro 
vytvoření hladce fungujícího odvětví 
silniční dopravy na vnitřním trhu.
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21.3.2019 A8-0206/181

Pozměňovací návrh 181
Marita Ulvskog
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Zpráva A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Na základě zhodnocení účinnosti 
a účelnosti současných sociálně-právních 
předpisů EU pro odvětví silniční dopravy 
byly zjištěny určité právní mezery ve 
stávajících ustanoveních a odhaleny 
nedostatky v jejich prosazování. Dále mezi 
členskými státy existují nesrovnalosti 
týkající se výkladu, uplatňování 
a provádění předpisů. Tím vzniká právní 
nejistota a nerovné zacházení s řidiči 
a dopravci, které zhoršuje pracovní, 
sociální i konkurenční podmínky v odvětví.

(4) Na základě zhodnocení účinnosti 
a účelnosti současných sociálně-právních 
předpisů EU pro odvětví silniční dopravy 
byly zjištěny určité právní mezery ve 
stávajících ustanoveních a odhaleny 
nedostatky v jejich prosazování, jakož i 
nezákonné praktiky, například využívání 
společností s fiktivním sídlem typu 
poštovní schránky. Větší důraz by se měl 
klást na boj proti nehlášené práci v 
odvětví dopravy. Dále mezi členskými 
státy existují nesrovnalosti ve výkladu, 
uplatňování a provádění předpisů, které 
pro řidiče a dopravce vytvářejí velkou 
administrativní zátěž. Tím vzniká právní 
nejistota, která zhoršuje pracovní, sociální 
i konkurenční podmínky v odvětví.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/182

Pozměňovací návrh 182
Marita Ulvskog
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Zpráva A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 (4a) V zájmu zajištění správného 
uplatňování směrnic Evropského 
parlamentu a Rady 96/71/ES1a a 
2014/67/EU1b je třeba na úrovni Unie 
posílit kontroly a spolupráci v boji proti 
podvodům souvisejícím s vysíláním řidičů 
a provádět přísnější kontroly, aby byly 
skutečně zajištěny platby příspěvků na 
sociální zabezpečení vysílaných řidičů.
––––––––––––––––––
1a Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o 
vysílání pracovníků v rámci poskytování 
služeb, Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1.
1b Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 
2014 o prosazování směrnice 96/71/ES 
o vysílání pracovníků v rámci poskytování 
služeb a o změně nařízení (EU) 
č. 1024/2012 o správní spolupráci 
prostřednictvím systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu („nařízení 
o systému IMI“) (Úř. věst. L 159, 
28.5.2014, s. 11).  

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/183

Pozměňovací návrh 183
Marita Ulvskog
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Zpráva A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Přiměřené, účinné a jednotné 
prosazování ustanovení o pracovní době 
má zásadní význam pro ochranu 
pracovních podmínek řidičů a prevenci 
narušování hospodářské soutěže 
vyplývající z nedodržování předpisů. Proto 
je žádoucí rozšířit stávající jednotné 
požadavky na prosazování stanovené 
směrnicí 2006/22/ES i na kontrolu 
dodržování ustanovení o pracovní době 
uvedených ve směrnici 2002/15/EU.

(5) Přiměřené, účinné a jednotné 
prosazování ustanovení o pracovní době 
má zásadní význam pro ochranu 
pracovních podmínek řidičů a prevenci 
narušování hospodářské soutěže 
vyplývající z nedodržování předpisů. Proto 
je žádoucí rozšířit stávající jednotné 
požadavky na prosazování stanovené 
směrnicí 2006/22/ES i na kontrolu 
dodržování ustanovení o pracovní době 
uvedených ve směrnici 2002/15/EU. 
Silniční kontroly stanovené ve směrnici 
2002/15/ES by se měly omezovat na 
týdenní a denní pracovní dobu, přestávky, 
dobu odpočinku a noční práci. Ostatní 
povinnosti vyplývající ze směrnice 
2002/15/ES by se měly kontrolovat v 
provozovně dopravce.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/184

Pozměňovací návrh 184
Marita Ulvskog
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Zpráva A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Správní spolupráce mezi členskými 
státy při provádění sociálních předpisů 
v silniční dopravě se ukazuje jako 
nedostatečná, v důsledku čehož je 
přeshraniční prosazování 
předpisů obtížnější, neúčinné a nejednotné. 
Proto je nezbytné vytvořit rámec pro 
efektivní komunikaci a vzájemnou pomoc, 
včetně výměny údajů o porušování 
předpisů a informací o osvědčených 
postupech při prosazování.

(6) Správní spolupráce mezi členskými 
státy a podpora Unie při provádění 
sociálních předpisů v silniční dopravě se 
ukazuje jako nedostatečná, v důsledku 
čehož je přeshraniční prosazování předpisů 
obtížnější, neúčinné a nejednotné. Proto je 
nezbytné vytvořit rámec pro efektivní 
komunikaci a vzájemnou pomoc, včetně 
výměny údajů o porušování předpisů 
a informací o osvědčených postupech při 
prosazování.
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